














 

 

 Crowe Angola Auditores e Consultores, S.A. is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe Angola – 

Auditores e Consultores, S.A. and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any 

professional services and does not  have an ownership or partnership interest in Crowe Angola – Auditores e Consultores, S.A. 

 

 
 

 

 

   RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
(Valores expressos em milhares de Kwanzas “mAOA”) 

 
Aos Accionistas do: 
Banco YETU, S.A. 
 

Introdução 

 
1. Examinámos as demonstrações financeiras do Banco YETU, S.A. (“Banco”) que incluí, o 

balanço em 31 de Dezembro de 2019 (que evidencia um total de mAOA 42.490.069 e um 
total de fundos próprios de mAOA 14.359.339, incluindo um resultado líquido de mAOA 
4.482.706), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração do resultado 
integral, a demonstração das alterações nos fundos próprios e a demonstração dos fluxos 
de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações 
financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

 
Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras 
 
2. O Conselho de Administração do Banco é responsável pela preparação e apresentação 

de modo apropriada das demonstrações financeiras, de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro e pelo controlo interno que determine ser necessário 
para possibilitar a preparação daquelas demonstrações financeiras isentas de distorção 
material devido a fraude ou a erro. 

 
Responsabilidades do Auditor 
 
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião independente, sobre as 

demonstrações financeiras com base na nossa auditoria, a qual foi conduzida de acordo 
com as Normas Técnicas da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. 
Estas normas exigem que cumpramos requisitos éticos e que planeemos e executemos a 
auditoria para obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras estão 
isentas de distorção material. 

 
4. Uma auditoria envolve executar procedimentos para obter prova de auditoria acerca das 

quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras. Os procedimentos 
seleccionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção material das demonstrações financeiras devido a fraude ou erro. Ao fazer essas 
avaliações do risco, o auditor considera o controlo interno relevante para a preparação e 
apresentação das demonstrações financeiras pela entidade a fim de conceber 
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não com a 
finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da entidade. 
Uma auditoria inclui também avaliar a adequação das políticas contabilísticas usadas e a 
razoabilidade das estimativas contabilísticas feitas pela Administração do Banco, bem 
como avaliar a apresentação global das demonstrações financeiras. 

 
5. Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 

proporcionar uma base para a nossa opinião de auditoria sem reservas. 
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Opinião sem Reservas 

 
6. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1, apresentam 

de forma apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição 
financeira do Banco YETU, S.A. em 31 de Dezembro de 2019 e o seu desempenho 
financeiro e os seus fluxos de caixa relativos ao período findo naquela data, em 
conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS). 
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